REGULAMIN USŁUGI "PAKIET DO DOMU" (dalej jako: „Usługa”)

1. Podmiotem wykonującym Usługę jest Sport Evolution Group Sp. z o.o. z siedzibą
01-864 Warszawa, ul. Jana Kochanowskiego 12/23, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000779253, NIP: 1231431002, REGON: 382960037, adres
korespondencyjny ul. Janki, ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (dalej: "Wykonawca").
2. Usługa polega na dostarczeniu pakietu/ów startowego/ych Gran Fondo Poznań (dalej:
"Zawody"), na adres wskazany przez Zamawiającego Usługę w formularzu
zgłoszeniowym online dostępnym na stronie www.SlotMarket.pl. Usługę należy
wykupić do dnia 29 lipca 2021 roku.
3. Usługa realizowana będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłka zostanie
nadana najwcześniej 10 sierpnia 2021 r. (dalej: "Termin realizacji Usługi").
4. Usługa realizowana będzie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej:
"Terytorium").
5. Aby zamówić Usługę, należy do daty wyszczególnionej w punkcie 4 wybrać stosowną
opcję w formularzu zgłoszeniowym do Imprezy, dostępnym na stronie internetowej
www.SlotMarket.pl. Przy zamawianiu Usługi konieczne będzie zaakceptowanie treści i
warunków niniejszego Regulaminu w formularzu zgłoszeniowym, a następnie
opłacenie Usługi.
6. Cena Usługi wynosi 35 PLN brutto za każdorazową wysyłkę.
7. Warunkiem przekazania pakietu startowego przez kuriera jest osobiste podpisanie
przez Zamawiającego standardowego oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału
w Imprezie, które jest dołączone do przesyłki. Podpisane oświadczenie należy
zwrócić kurierowi dostarczającemu przesyłkę.
8. W przypadku braku realizacji zamówionej Usługi w Terminie realizacji Usługi, należy
skontaktować się z dostawy@sportevolution.pl.
9. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Usługi należy kierować na ww. adres
mailowy. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 5 dni roboczych od daty odebrania
przesyłki.
10. Zamówienie i opłacenie Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu w całości.
11. Wszelkie spory wynikające z realizacji Usługi rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Wykonawcy.
12. Pakiet startowy dostępny w Usłudze zawiera wszystkie elementy składowe pakietu,
niezbędne do startu w Gran Fondo Poznań, dostępne w dniu wysyłki. Pakiet nie
podlega uzupełnieniu o dodatkowe elementy (np. ulotki, drobne upominki od
sponsorów), które zostaną dodane do pakietu po terminie wysyłki.
13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

